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RAILSTOP RS S
Pohyblivý zachycovač pádu se souběžným  
jisticím zařízením RAILSTOP RS S05

STRUČNÝ POPIS

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Zachycovač pádu RS S05 slouží ve spojení s  
jisticím úvazkem podle DIN EN 361 s centrálním 
jisticím okem ve výšce břicha, označovaným i 
jako ventrální jisticí oko, a s jisticím okem ve 
výši prsou, výhradně k jištění jedné osoby při 
výstupu nebo sestupu na ochranné žebříky.

Použití předpokládá odpovídající znalosti 
používání osobního ochranného vybavení proti 
pádu a rizika činnosti a práce v oblastech s  
rizikem zřícení. Zachycovač pádu RS S05 smíte 
používat pouze v kombinaci s ověřenou 
bezpečnostní vodicí kolejnicí.

Tuto osobní ochrannou pomůcku (OOP) smíte 
používat pouze vertikálně. Sklon žebříku smí být 
v rozsahu maximálně 75° až 103,5°

• Max. počet uživatelů: 1 osoba / zachycovač 
pádu

• Max. hmotnost uživatele vč. oděvu a vybavení 
je 150,0 kg

• Min. hmotnost uživatele vč. oděvu a vybavení 
je 50,0 kg

• Teplota použití +80 °C až -30 °C

Jakékoliv jiné použití je považováno za použití 
v rozporu s účelem. Firma BORNACK neručí za 
škody vzniklé takovým použitím. Příslušné  
riziko nese výhradně uživatel.

VHODNÉ KOMPONENTY JISTICÍHO SYSTÉMU 
RS S

• Typy bezpečnostních žebříků:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC

• Typy vodicích kolejnic:
 - jisticí kolejnice LMB, profil C
 - jisticí kolejnice LMB, profil C C

• Upevnění kolejnic ve vzdálenosti 1,1 m nebo 
upevnění žebříků ve vzdálenosti 1,7 m

• Koncové dorazy kolejnice pevné nebo  
demontovatelné, vždy nahoře a dole

• Lícovaná spojka kolejnice
• Odnímací víčko
• Zachycovač pádu BORNACK RS S05
• Odpočinková plošina (sklopná) na žebříku
• Střešní výlez s výztuhou 

Další informace naleznete v informacích o 
výrobku pro uvedené příslušenství.

Montáž různých typů žebříků je popsána v  
samostatném montážním pokynu. 

Technické změny vyhrazeny
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Informace o označení žebříků naleznete na 
straně 16/17.

VYBAVENÍ ZACHYCOVAČE PÁDU

• Ergonomické hliníkové tělo.
• Samostatné pojistky proti pádu a proti  

vylomení:
 - pojistka A „stoupání “ s  kardanovým  
kloubem a podle provedení s bezpečnostním 
ocelov ým háčkem nebo hl in íkov ým 
bezpečnostním se zámkem Twistlock-Plus a 
Swivel.

 - pojistka B „horizontální tah“ s textilním  
popruhem a bezpečnostním háčkem s  
hliníkovým zámkem Twistlock.

• Bezúdržbová ložiska, kladky a klouby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Jisticí postroj podle EN 361 vybavený dvěma 
čelními jisticími oky (oko ve výši hrudníku, 
ventrální oko v bederní části postroje) např. 
FS4T. Jisticí postroje s elastickými popruhy  
nejsou kompatibilní.

STRUČNÝ POPIS
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Kardanový 
kloub

Vodicí 
kladka

Ergonomický tvar

Pojistka B 
„Horizontální tah“

Velká kladka
s kuličkovým ložiskem

Pojistný kolík proti 
nesprávnému vložení 
do kolejnice

Etiketa / 
označeníVázací bod B 

pro prsní oko se 
spojovacím popruhem
 a karabinou

Vázací bod A
Pro ventrální jisticí oko (multifunkční / 
jisticí oko na bederním úvazku)
Samojistný bezpečnostní hák

Pojistka A 
„Stoupání“

Označení

RS S05 VÝR. Č.: 361 065

Tělo

OBEN
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Kardanový
kloub

Etiketa / 
označení

Vázací bod A
Pro ventrální jisticí oko (multifunkční / 
jisticí oko na bederním úvazku)
Samojistný bezpečnostní hák

Označení

Vodicí
kladka

Ergonomický tvar

Velká kladka s 
kuličkovým ložiskem

Pojistný kolík proti 
nesprávnému vložení do 
kolejnice

Vázací bod B pro prsní 
oko se spojovacím 
popruhem a karabinou

RS S05 SWIVEL VÝR. Č.: 361 075

Pojistka B 
„Horizontální tah“

Pojistka A 
„Stoupání“

Tělo

OBEN
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ŽEBŘÍK POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉMU ZASUNUTÍ / 
STOUPACÍ POJISTKA

BLOKOVACÍ POJISTKA

ODNÍMACÍ KLAPKA

ODPOČÍVACÍ PLOŠINA

Aretační čep

Aretační 
čep

Aretační 
čep

Zasouvací 
pojistka

Nášlap

Lišta s profilem C

Nášlap

Nášlap 

Konec žebříku

Začátek řebříku

Blokovací 
pojistka

Odnímací klapka

Odpočívací 
plošina
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  Před každým použitím  
musíte provést kontrolu! 

• V případě, že během kontroly před použitím 
zjistíte i minimální vady osobní ochranné 
pomůcky, nesmíte ji dále používat. V případě 
poškození nebo vady funkce nesmíte výrobek 
dále používat, musíte jej odeslat výrobci nebo 
do smluvního servisu k provedení kontroly. 
Vadné osobní ochranné pomůcky smí  
zkontrolovat a opravit pouze smluvní servis 
společnosti BORNACK.

 

VIZUÁLNÍ KONTROLA

• Karabiny, kloubové prvky, nýty, základní tělesa, 
pojistky a spojovací popruhy nejsou viditelně 
poškozené ani deformované.

• Zámek karabiny a jeho pojistka jsou funkční.
• Zkontrolujte úplnost kolejnice, upevnění 

žebříku a zachycovačů pádu.
• Spoje kolejnice jsou pevné a vzdálenost mezi 

kolejnicemi je max. 3,0 mm.
• Poslední kontrola provedená znalcem není 

starší než 1 rok.
• Označení jsou čitelná.
• Zkontrolujte úplnost a případné poškození 

upevnění žebříků, pojistek na vstupu a  
výstupu, odnímatelných víček a zachycovačů 
pádů.

• Na začátku a na konci žebříku jsou instalovány 
pojistky.

KONTROLA FUNKCE

• Zachycovač pádu se volně pohybuje při  
horizontálním tahu v oku A a při tahu dolů  
dojde k aretaci.

• Funkce pružiny u pojistek a zámků karabin.
• Je zámek karabiny a jeho pojistka funkční?

POKYNY PŘED POUŽITÍM
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POZOR, NEBEZPEČÍ ŽIVOTA:
Používejte pouze vhodné jisticí postroje.
Jisticí postroj nastavte v souladu s velikostí 
příslušné osoby.

NASAZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ ZACHYCOVAČE PÁDU

A Zaveďte zachycovač pádu na konci kolejnice 
nebo v příslušném místě do profilu kolejnice.
Vytáhněte aretační čep pojistky směrem  
dozadu a podržte jej.

N a s a ď t e  za c hycova č  p á d u  s  ko l í ke m 
směřujícím doprava do profilu C a veďte podél 
aretačního čepu. Pojistka proti nesprávnému 
nasazení zabrání nesprávné instalaci.

B Pojistka se musí samočinně po posunutí 
zachycovače pádu do zajištěné polohy

C Vytáhněte aretační čep směrem dozadu a  
vychylte odnímací klapku klapku ve směru  
hodinových ručiček až na doraz. Nasaďte 
zachycovač pádu s pojistným kolíkem 
směřujícím doprava. Integrovaná pojistka  
proti nesprávnému nasazení zabrání nesprávné 
instalaci. Opět zavřete odnímací klapku.  
Vychylte do polohy k pohybu a nechejte 
aretační čep zapadnout do pojistného otvoru.

D Pamatujte, že šipka musí směřovat nahoru.  
Jakmile zachycovač pádu pustíte, přístroj se v 
kolejnici samočinně zajistí.Zkontrolujte funkci 
zachycovače pádu posunutím rukou směrem 
nahoru a dolů po kolejnici.Při náhlém rychlém 
pohybu dolů nebo po uvolnění musí výrobek 
zablokovat pohyb!

POUŽITÍ VÝROBKU RS S
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POUŽITÍ VÝROBKU RS S

E Upněte vázací bod A zachycovače pádu do  
ventrálního upevňovacího oka ( jisticí / 
multifunkční oko) na bederním popruhu.

F Upněte zachycovač pádu do centrálního 
čelního vázacího oka ve výši prsou (vázací bod 
B).

POZOR, NEBEZPEČÍ ŽIVOTA:
Karabina zachycovače pádu musí být při  
vertikálním vedení kolejnice zavěšena přímo do 
jisticího oka zachycovače pádu a v žádném 
případě nesmíte použít žádné prodlužovací  
prvky!!!
Používejte pouze správně namontované  
kolejnicové vedení. Při výstupu dávejte pozor 
především na spoje kolejnice a upevnění 
žebříku!

KOMBINACE

G Při kombinování tohoto výrobku s jinými 
součástmi hrozí nebezpečí vzájemného  
negativního ovlivnění bezpečnosti použití, z 
tohoto důvodu je použití nebo kombinace 
dovolena pouze a zásadně ve spojení s jinými 
součástmi osobních ochranných pomůcek 
proti pádu a záchranných pomůcek s 
označením CE.

E

F

A

B

G
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POUŽITÍ VÝROBKU RS S

POUŽITÍ ZACHYCOVAČE PÁDU

POZOR:
Před použitím zajistěte dostatek místa pod 
uživatelem tak, aby nedošlo k nárazu na 
vyčnívající překážku nebo na zem.

POZOR:
Na začátku výstupu těsně nad zemí (cca 1,5 m) 
může doj ít  př i  kombinaci  nevhodných  
podmínek při zachycení pádu ke kontaktu země 
s nohama.

Při stoupání se mírně položte zachycovače pádu 
(horizontální tah = podpora zad) a udržujte  
tímto způsobem systém odblokovaný. 

• Stoupejte  a  sestupujte  rovnoměrně , 
zachycovač pádu se musí pohybovat spolu s 
vámi.

• Spojení v oblasti prsního úvazku nechejte 
nezatížené! Udržujte trup ve svislé poloze.  
Pokud se trup vychýlí z obvyklé polohy  
(následkem pádu, bezvědomí apod.) dojde k 
okamžitému zablokování pojistky B!

• Ru č n í m  p o s u n u t í m  a  z a b l o ko vá n í m 
zachycovače pádu a zaujmutím pozice v sedě 
nebo zavěšením se do zachycovače pádu 
může uživatel dosáhnout rychle a bezpečně 
klidové ergonomické polohy. Tato poloha není 
pracovní polohou!

POZOR:
Dříve než se zavěsíte nebo usadíte do postroje, 
musí být zachycovač pádu zablokovaný!

POZOR: 
Při použití zachycovače pádu je nezbytné dávat 
pozor, aby nedošlo k omezení funkce pojistek a 
jejich součástí. V opačném případě může dojít k 
deaktivaci funkce zablokování. 

• Aretovaný zachycovač pádu můžete uvolnit 
pozvednutím karabiny. 

• Při práci ve výškách vždy používejte jištění  
j i s t i c í m  l a n e m  p o d l e  E N  3 5 8  ( n a p ř.  
MANUSTOP) nebo lanem tlumicím nárazy  
podle EN 354 / 355 (např. BFD 1,5 m). Boční 
šikmé zatížení zachycovače pádu není  
dovoleno.

Použití jako zabezpečení při stoupání
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POUŽITÍ VÝROBKU RS S

POZOR:
Pokud jeden žebřík používá několik osob 
současně, je nezbytné pamatovat na minimální 
vzdálenost 3,0 m. Dále je nutné pamatovat s  
ohledem na počet osob na analýzu rizik  
provedenou provozovatelem / podnikem

• Od zachycovače pádu se uvolněte až v 
okamžiku, kdy již nehrozí žádné riziko pádu. 
Případně použijte vhodné dodatečné jištění.

DEMONTÁŽ ZACHYCOVAČE PÁDU

H Přesuňte zachycovač pádu těsně k pojistce, 
ale ne až na doraz k j ist icímu čepu. 
Zachycovač pádu případně přesuňte kousek 
zpět. Zatlačte třmen pojistky a podržte jej. 
Zajišťovací čep v profilu C se zasune a uvolní 
se z profilu C.
 Přesuňte zachycovač pádu ve směru konce 
profilu C a vyjměte jej.
 Povolte třmen, pojistka musí samočinně opět 
zapadnout do polohy k zajištění.

STŘEŠNÍ VÝLEZ S VÝZTUHOU

I Přesuňte zachycovač pádu až těsně pod  
pojistku. Zajistěte jisticí prvek za vázací bod 
podle EN 795 pomocí spojovacích prostředků 
nebo proveďte zavěšení přímo do pojistky 
proti pádu ve střešním zařízení. Otevřete nyní 
stoupací pojistku a vyjměte zachycovač pádu 
z kolejnice žebříku.
Sestup střešním výlezem v opačném pořadí.
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BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

Při nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí 
nebezpečí života!
• OOP nesmíte používat ani v případě zjištění 

drobných vad.
• Poškozené OOP, OOP po pádu, OOP nebo 

bezpečnostní zařízení nejasného původu 
okamžitě přestaňte používat. Kontrolu smí 
provést pouze znalec a smluvní servis 
písemně autorizovaný společností BORNACK. 
Kontrola musí být dokumentována v kontrolní 
kartě. Další použití až po písemném schválení 
znalcem.

• Svévolné změny nebo opravy nejsou dovoleny.
• Horizontální vzdálenost (od zachycovače pádu 

k vázacímu bodu A nebo B) nesmíte prodloužit 
ani zkrátit.
 - horizontální vzdálenost A pro RS S05  
= 155,0 mm

 - horizontální vzdálenost A pro RS S05 Swivel 
= 190,0 mm

• Lanový jisticí systém je součástí OOP proti 
pádu a musí být přiřazen určité osobě.

• OOP smí používat pouze školené osoby, které 
jsou seznámeny s daným tématem, jsou 
důvěrně seznámeny s použitím těchto 
výrobků a byly poučeny o možných rizicích při 
jejich použití.

• Podle předpisů BOZP musí uživatel OOP proti 
pádu (kategorie lll) absolvovat teoretické 
školení a praktický výcvik. Využijte ke školení a 
vzdělávání tréninková centra společnosti  
BORNACK: hotline@bornack.de.

• Příslušenství jiných výrobců smíte používat 
pouze se souhlasem společnosti BORNACK, 
přitom nesmí dojít k narušení funkce a 
bezpečnosti ochranných pomůcek.

• Přizpůsobte povětrnostním podmínkám obuv 
a oděvy.

• Použití  výrobku je dovoleno pouze při  
optimálním zdravotním stavu.

• Zdravotní omezení mohou negativně ovlivnit 
bezpečnost uživatele při práci ve výškách nebo 
hloubkách.

• Zdravotní omezení (např. léky nebo alkohol, 
potíže se srdcem nebo krevním oběhem)  
mohou negativně ovlivnit bezpečnost 
uživatele při práci ve výškách nebo hloubkách.

• OOP musíte chránit při skladování, použití a 
během přepravy před vysokými teplotami 
(např. při svařování plamenem nebo jiskry ze 
svařování elektrodou, nedopalky cigaret), před 
chemikáliemi (kyseliny, louhy, oleje apod.) a 
před mechanickým poškozením (ostré hrany 
apod.).

• Před zahájením práce musí odpovědné osoby 
sestavit plán opatření k záchraně osob. Z  
plánu musí být jasné, jak rychle a bezpečně 
vyprostit osobu a jak zajistit první pomoc. 
Záchrana musí být provedeno do 10 až 30  
minut. Společnost BORNACK vám poskytne 
pomoc při sestavování záchranných plánů na 
míru a začlení váš záchranný plán do tréninku. 
hotline@bornack.de

• Dodržujte místní platné bezpečnostní 
předpisy  (např.  v  Německu směrnice  
profesních svazů BGR 198 a BGR 199) a v oboru 
platné předpisy BOZP.

• Teplota použití: -30 °C až +80 °C.
• Pozor na kompatibilitu s jinými součástmi  

vybavení OOP.
• Při použití tohoto OOP je nutné bez výjimky 

používat jisticí postroj podle EN 361.
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JINÉ

HOMOLOGACE

Shoda se směrnicí 89/686/EHS.

Kontrola konstrukčního vzoru a kontrola 
výroby:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum
CE 0158

Systém řízení jakosti certifikovaný podle DIN 
EN ISO 9001.

Kontrola výroby oznámeným subjektem 
kategorie III

PRODEJ

Prodejce musí zajistit návod k obsluze v 
úředním jazyce příslušné země. Příslušný 
překlad musí autorizovat společnost BORNACK.

SLUŽBY

Další informace o bezpečném použití této OOP 
nebo o poskytovaných službách společnosti 
BORNACK:
• analýza ohrožení
• záchranné plány
• školení + tréninky
• znalecké kontroly

Se svými dotazy kontaktujte naši horkou linku 
na e-mailu: hotline@bornack.de
Rádi vám pomůžeme!

PRAVIDELNÉ KONTROLY

Stávající OOP musí jednou ročně zkontrolovat 
znalec.
Výsledek musí být dokumentován v kontrolní 
kartě na konci tohoto návodu k obsluze.

ÚDRŽBA

• Pohyblivé díly na karabině a jiných součástech 
případně udržujte olejováním kloubových 
částí.

• Nepoužívejte tuky. Uložení je provedeno  
pomocí  kuličkových ložisek s  trvalým  
mazáním. Klouby příp. mírně naolejujte  
olejem do šicích strojů (bez pryskyřice).

• Údržbu smí provést pouze školený personál. 
Přísně dodržujte pokyny tohoto návodu k  
obsluze.

• Udržované ochranné pomůcky vydrží déle!

ČIŠTĚNÍ

• Vlhké OOP nechejte vyschnout na vzduchu, 
nesušte na umělých tepelných zdrojích.  
Kovové součásti vytřete do sucha utěrkou.

• Znečištěné textilní komponenty (postroj, lana 
apod.) očistěte vlažnou vodou s malým 
množstvím jemného pracího prášku. Potom 
řádně propláchněte čistou vodou a nechejte 
vyschnout na vzduchu. Jiné čisticí prostředky 
nejsou dovoleny.

• Informace o příp. dezinfekci získáte na  
e-mailu: hotline@bornack.de

• Po kontaktu se slanou vodou udržujte OOP ve 
vlhku tak dlouho, je nebudete moci bohatě 
propláchnout destilovanou vodou.
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JINÉ

• Znečištěné přístroje vytřete a očistěte 
utěrkou, vykartáčujte nebo vlažnou vodou a 
příp. vyčistěte jemným pracím prostředkem a 
propláchněte čistou vodou. Jiné čisticí 
prostředky nejsou dovoleny.

• Přístroj příp. ofoukněte stlačeným vzduchem.

ŽIVOTNOST / SKLADOVATELNOST

Doporučení k použití  OOP proti pádu v 
průmyslovém prostředí:

Maximální doba skladování před prvním 
použitím:
až 3 roky

Maximální doba použití od prvního použití: 
až 8 let

Použitelnost  prodloužíte pravidelnými  
kontrolami znalců a výměnou součástí, které 
jsou ohroženy stárnutím (únava materiálu).

Intenzivním používáním a  nás ledkem  
extrémních podmínek použití jako jsou ostré 
hrany,  chemické  v l iv y  apod.  mohou z 
bezpečnostních důvodů zkrátit dobu použití. 
Provozovatel musí tyto faktory vzít v úvahu v 
analýze rizik.

Provozovatel musí zajistit dokumentováním 
prvního uvedení do provozu v kontrolní kartě 
nebo v deníku lana dodržení maximálních lhůt.

Kontrolní kartu na konci tohoto návodu k  
obsluze musíte předložit při pravidelných kont-
rolách znalcem a znalec ji musí vyplnit.

Uveďte informace o typických situacích použití.
Další podrobné informace naleznete na  
internetu na stránkách www.bornack.de v  
d o ku m e n t e c h  B O R N A C K  p o d  n á z ve m  
„Ablegereife von textilen PSA-Komponenten“ 
(Životnost textilních součástí OOP).

OPRAVY

• Z důvodu záruky za výrobek smí opravy 
provádět pouze výrobcem nebo smluvní  
servisní dílny.

• Je dovoleno používat pouze originální  
náhradní díly od výrobce.

SKLADOVÁNÍ

• Vlhké OOP musíte před skladováním vysušit.
• Skladujte na suchém a temném místě.
• Neskladujte OOP v blízkosti tepelných zdrojů. 

Trvale působící teplota vyšší než +50 °C má 
negativní vliv na pevnost textilních materiálů 
a zkracuje životnost.

• OOP nesmějí přijít do kontaktu s agresivními 
látkami (oleje, mastnoty, kyseliny, chemikálie 
apod.).

• Skladujte v kufru výrobku nebo v sáčku  
výrobku.

PŘEPRAVA

• Přepravujte v kufru výrobku nebo v sáčku 
výrobku.



CZ

JINÉ

OZNAČENÍ VÝROBKU

Označení na OOP obsahuje následující 
údaje.
Označení na etiketě:

Označení základního tělesa:

Kód QR

Sériové č.

Logo

Kontakt

Název výrobku / 
typ výrobku

Směr chodu 
nahoru

Série

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logo
Název 
výrobku
Typ výrobku

Symbol CE

Čtěte a 
dodržujte 
návod k 
obsluze

Kontakt
Normy

Vhodné 
stoupací systémy

Série

Sériové č.

Kód QR
Užitečné 
zatížení

Č. výrobku
Typ výrobku

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

UPOBEN

Série

Sériové č.

Užitečné 
zatížení

Č. výrobku
Typ výrobku

Součásti spojovací smyčky:
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Označení LMB žebříku: 

Logo

Logo

Čtěte a dodržujte návod k obsluze

Čtěte a dodržujte návod k obsluze

Čtěte a dodržujte návod k obsluze

Název a typ 
výrobku

Název a typ výrobku

Typ výrobku

Normy

Kontakt

Název a typ výrobku

Rozsah teplot 
použití

Rok 
montáže

Vhodné jisticí systémy

Symboly dovolených zachycovačů 
pádu (BORNACK / Skylotec)

Používejte pouze žebříky se 
zachycovačem pádu a postroje

Používejte pouze řebříky se 
zachycovačem pádu a jisticím postrojem

Používejte pouze řebříky se 
zachycovačem pádu a jisticím postrojem

Nebezpečí pádu! Žebříky vyšší než 3 m 
nesmíte používat bez jisticích pomůcek!

Nebezpečí pádu! Žebříky vyšší než 3 m 
nesmíte používat bez jisticích pomůcek!

Rozsah teplot použití

Oprava

Kontrola

Rok montáže

Výroba

Logo

Symboly dovolených zachycovačů pádu:

Užitečné 
zatížení / 
osoba 

Minimální 
vzdálenost



CZ

Označení bezpečnostních jisticích zařízení:

Typ výrobku

Typ výrobku

Název a typ 
výrobku

Název a typ 
výrobku

Název a typ výrobku

Název a typ výrobku

Kontakt

Kontakt

Čtěte a dodržujte 
návod k obsluze

Čtěte a dodržujte 
návod k obsluze

Používejte pouze s 
jisticím postrojem

Používejte pouze s 
jisticím postrojem

Vhodné 
stoupací 
systémy

Vhodné 
stoupací 
systémy

Logo 
výrobce 
zachycovače 
pádu

Logo 
výrobce 
zachycovače 
pádu

Logo výrobce  
stoupacích systémů

Logo výrobce 
stoupacích systémů

Normy 

Normy 
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Kontrolní kartu musí kompletně vyplnit 
znalec při každoroční kontrole.

Kontrolní seznam si neklade nárok na 
úplnost a nezbavuje znalce odpovědnosti za 
rozhodnutí o kompletním stavu.

K O N T R O L N Í  K A R T A
KONTROLA KAŽDÝ ROK

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

6. rok

7. rok

8. rok

9. rok

10. rok

Datum Podpis
Další 

kontrola Důvod kontroly

Typ RS S05: _________________________

Datum výroby: ______________________

Sériové č.: __________________________

Datum zakoupení přístroje: ____________ 

Datum 1. použití: ____________________

Životnost nejdéle: ____________________



CZ

K O N T R O L N Í  K A R T A
KONTROLA KAŽDÝ ROK

 

Vyplňte prosím:

1. 
rok

2. 
rok

3. 
rok

4. 
rok

5. 
rok

6. 
rok

7. 
rok

8. 
rok

9. 
rok

10. 
rok

Nepoškozené popruhy

Žádné chem. znečištění

Nepoškozené švy

Kovové díly nejsou  
deformované

Karabina je funkční

Stav pružin / nýtů / os v 
pořádku

Bez koroze

Dobrá pohyblivost 
funkčních dílů

Kontrola funkce: Pohyblivost 
systému / sevření

Mechanické poškození

Čitelné etikety

Dostupný návod k obsluze

Funkční / nepoškozené vodicí 
kladky

V pořádku

Vyřazeno
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Kontrolní kartu musí kompletně vyplnit 
znalec při každoroční kontrole.

Kontrolní seznam si neklade nárok na 
úplnost a nezbavuje znalce odpovědnosti za 
rozhodnutí o kompletním stavu.

K O N T R O L N Í  K A R T A
KONTROLA KAŽDÝ ROK

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

6. rok

7. rok

8. rok

9. rok

10. rok

Datum Podpis
Další 

kontrola Důvod kontroly

Kolejnice / typ žebříku: ________________

Datum výroby: ______________________

Sériové č.: __________________________

Datum zakoupení přístroje: ____________ 

Datum 1. použití: ____________________

Životnost nejdéle: ____________________



CZ

Vyplňte prosím:

1. 
rok

2. 
rok

3. 
rok

4. 
rok

5. 
rok

6. 
rok

7. 
rok

8. 
rok

9. 
rok

10. 
rok

Označení a výstražné pokyny  
instalovány

Provedena kontrolní pochůzka

Bez poškození / deformací  
vodicích kolejnic / stupů

Spony nepoškozené

Upevňovací třmeny a  
závěsy nevykazují známky  
únavy materiálu

Spojení profilu C v pořádku  
Mezera max. 0-3,0 mm

Zasouvací pojistka na začátku 
žebříku namontována vlevo

Pevná pojistka žebříku  
instalována a funkční

Pojistka žebříku na začátku  
výstupu řádně namontována a 
funkční

Příp. namontované pojistky  
řádně deaktivovány a OK

Odpočívací podesta ve  
vzdálenosti 6 m v pořádku a 
funkční

Bezpečnostní žebřík a kolejnice 
čisté

Šroubové spoje úplné /
nepoškozené / pevné

Na žebříku / upevňovacích  
prvcích žádné cizí součásti

K O N T R O L N Í  K A R T A
KONTROLA KAŽDÝ ROK
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Vyplňte prosím:

1. 
rok

2. 
rok

3. 
rok

4. 
rok

5. 
rok

6. 
rok

7. 
rok

8. 
rok

9. 
rok

10. 
rok

Použity pouze originální 
součásti

Dostupný návod k obsluze

V pořádku

Vyřazeno

K O N T R O L N Í  K A R T A
KONTROLA KAŽDÝ ROK

 



CZ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

   

Prohlášení o shodě CE  
 
 
 
Výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce se sídlem v EU  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Německo  
 
tímto prohlašuje, že níže uvedené osobní ochranné pomůcky  

 
Zajištění proti pádu včetně pevného vedení  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Typ: RAILSTOP RS S  

 
odpovídá požadavkům směrnice ES 89/686 EHS, a pokud je to relevantní, 
normě EN 353-1:2002 harmonizované v národní legislativě (podle článku 8.4. o OOP) 
a dalším požadavkům katalogu opatření CNB/P/11.073

 

 
 

•  identický s osobními ochrannými pomůckami, které jsou předmětem 
certifikace užitného vzoru CE
Č. ZP/B092/13 je

  
  
  

  
• vystaveno společností

DEKRA Exam GmbH
Certifikační autorita CE 0158
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

 
  

         
 
 

 
•  kontrola výroby podle článku 11, bod A směrnice 89/686 EHS, kontrolováno 

certifikovaným kontrolním institutem
DEKRA Exam GmbH
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

-
  
  

 
 

 
 
10.02.2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Vedení společnosti 
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BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Švýcarsko

Tel.   + 41 (0) 62 / 886 30 40
Fax  + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Vybavení k zajištění a záchraně  
ve výškách a hloubkách 

SAFEPOINT
Pevné bezpečnostní systémy  
pro architekty a 
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